Miljökontoret

Ansökan om tillstånd för användning av kemiska bekämpningsmedel
på plats dit allmänheten har tillträde och inom vattenskyddsområde
Enligt 2 kap. 40 § förordningen om bekämpningsmedel (SFS 2014:425) och 6 kap. 1 §
Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel.

1. Sökande
Verksamhetsutövare/Namn på golfbanan:

Fastighetsbeteckning:

Organisationsnummer:

Kontaktperson:

Adress:

Postadress:

E-post:

Telefonnummer:

2. Bekämpningen utförs av
(om fler än tre personer har behörighet att sprida anges dessa under Övrigt. Kopia av sprutförarnas
användningstillstånd ska bifogas.)
Namn:

Telefon:

E-post:

Användningstillstånd nr:

Namn:

Telefon:

E-post:

Användningstillstånd nr:

Namn:

Telefon:

E-post:

Användningstillstånd nr:

3. Växtskyddsmedel planeras att användas på följande platser
(ange total areal av respektive yta som kommer att bekämpas, t ex Green totalt 1,5 hektar. Karta med
aktuella områden bifogas med ansökan)
Green

Totalt _______________hektar

Fairway

Totalt _______________hektar

Ruff (inkl.semiruff)

Totalt _______________hektar

Driving range

Totalt _______________hektar

Utslagsplats

Totalt _______________hektar

Annan plats _____________________________________

Totalt _______________hektar
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4. Känsliga objekt eller områden
(ange om något av följande objekt eller områden finns i anslutning till de ytor som kommer att bekämpas.
Vid bekämpning i anslutning till dessa objekt eller områden ska tabellen för särskild hänsyn användas vid
beräkning av skyddsavstånd)
Öppet dike, dagvattenbrunn eller dräneringsbrunn (OBS minsta skyddsavstånd är 2 meter)
Sjö eller vattendrag (OBS minsta skyddsavstånd är 6 meter)
Dricksvattenbrunn (OBS minsta skyddsavstånd är 12 meter)
Ekologisk odling
Biodling
Bostadstomter, skolor eller daghem

5. Integrerat växtskydd (IPM)
(ge exempel på hur ni arbetar med integrerat växtskydd i er verksamhet)
Ange på vilket sätt ni arbetar för att förebygga problem med ogräs, svamp och insekter:

Vilket/vilka hjälpmedel används för att övervaka behovet av bekämpning?

Har ni rutiner för att följa upp effekten av bekämpningsåtgärderna?
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6. Sprutan
(ange vilken typ av spruta som kommer att användas och var påfyllning och rengöring av sprutan görs.
Kopia av Jordbruksverkets godkännande av sprutan bifogas med ansökan.)
Typ av spruta (bomspruta/ kärrspruta/ryggspruta)

Fabrikat:

Årsmodell:

Sprutan har godkänts av jordbruksverket (kopia bifogas)
Plats för påfyllning och rengöring av sprutan:
På biobädd som anlades år ______________
I fält på biologiskt aktiv mark
På hårdgjord tät yta med uppsamlingsmöjlighet
Kommentar:

7. Beskrivning av jord och dräneringssystem
Jordart/-er (enligt SGU:s jordartskarta i skala 1:25 000)

Om jordprov tagits på platsen, ange textur:
Andel lera (0 - 2 µm) i matjorden:

%

Andel silt (2 - 50 µm) i matjorden:

%

Andel sand (50 – 2000 µm) i matjorden:

%

Mullhalt i matjorden:

%

Dränering
Är marken täckdikad?
Var mynnar dräneringssystemet?
Finns någon typ av recirkulering av dräneringsvattnet?
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8. Övriga upplysningar

…………………………………………………………………… …………………………
Underskrift
Datum
…………………………………………………………………
Namnförtydligande

Blanketten skickas till Miljökontoret, Box 205, 178 23 Ekerö

För handläggning av ansökan debiteras avgift enligt särskild taxa fastställd av kommunfullmäktige.
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Bilagor
(följande bilagor ska skickas in tillsammans med ansökan)

1. Växtskyddsmedel som planeras att användas
2. Karta i skala 1:10 000 där följande områden/objekt ska markeras

□ Fält/områden där kemisk bekämpning planeras
□ Öppna diken, dräneringsbrunnar, dricksvattenbrunnar
□ Ekologisk odling i närheten av aktuella fält
□ Biodling i närheten av aktuella fält
□ Ev. biobädd eller hårdgjord yta för påfyllning och rengöring av sprutan.
3. Kopia av Jordbruksverkets godkännande av sprutan
4. Kopia av sprutförares användningstillstånd
5. Kopia av handlingsplan som beskriver rutiner vid ett tillbud då bekämpningsmedel
läckt ut eller befaras läcka ut
INFORMATION ENLIGT GDPR (EU 2016/679)
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom personnummer, organisationsnummer, namn, adress och
fastighetsbeteckning i vårt ärendehanteringssystem. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din
ansökan på ett rättssäkert sätt och för att identifiera att det är du som är den sökande. Vi har fått dina uppgifter från den
ansökan som du lämnat in till oss. Uppgifterna krävs då myndighetsbeslutet ska delges till rätt person samt att ev avgifter
enligt gällande taxa ska faktureras dig som sökande. Saknas personuppgifter kan vi inte handlägga ditt ärende, delge
beslut eller ta ut fastställda avgifter. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas.
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med myndigheter inom kommunen och utanför
kommunen där det krävs ett beslut eller yttrande för att få all information i ärendet för slutligt beslut. Vi kan även
komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot
kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Miljönämnden. Du har
rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller
för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör
du enklast genom att kontakta oss på miljonamnden@ekero.se. Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@ekero.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du också rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Personuppgifter är ofta allmänna handlingar
Som myndighet omfattas Ekerö kommun av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive
personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det.
I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.

Box 205 | 178 23 Ekerö | Besök: Tappströmsvägen 2 | Tfn: 08-124 57 100 | www.ekero.se | miljokontoret@ekero.se

